
Osnovna Sola Vid

Abramova 26,LjubIjana

Stev.: l4I5-3

Datum: 18.2.2015

Zapisnik

3. seje Sveta star5ev OS Vii, ki je bila v sredo, 18.2.2015, ob 17.00 uri v zbornici Sole na

Abramovi 26

Prisotni: Predstavniki Sveta star5ev OS Vid in ostali vabljeni po priloZeni listi prisotnosti.

Opraviieno odsotni: predstavniki star5ev 1. A, 1. D,3. D,5' A, 5' C,6. D,8. B,9. A,9. B'

PREDLOG DNE\TNEGA REDA:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda.

2. Porodila o delu med sejama:

a. porodilo predsednika sveta starSev,

b. porodilo starsev - dlanov sveta Sole,

c. porodilo ravnatelja.

3. Pregled odprtih sklepov.

4. Delovni zvezl<t v Solskem letu 201512016.

5. Analiza 1. ocenjevalnega obdobja.

6. Vpra5anja in pobude star5ev.

Kl) Obravnava in sprejem dnevnega reda

Sklep 20150218-01: Svet star5evje potrdil predlagani dnevni red. Sklep je bil soglasno

sprejet z 19. glasovi.

K2) Poroiila o delu med sejama

a. porodilo predsednika sveta star5ev,

b. porodilo starSev - dlanov sveta Sole,

c. porodiloravnatelja.

Sklep 20150218-02-1: Svet star5ev se je seznanil s porodilom o delu med sejama.



Sklep 20150218-02-2: Svet star5ev se je seznanil s porodilom star5ev - dlanov Sveta OS Vid.

Sklep 20150218-02-3: Svet starSev seje seznanil s porodilom ravnatelja.

Sklepi od 02 - I do 02 -3 so bili soglasno sprejeti s 23. glasovi.

K3) Pregled odprtih sklepov

Sklep 20150218-03-01: Clani Sveta starsev so se seznanili s trenutnim stanjem starih sklepov

in predlaganimi statusi in ga potrjujejo s 23. glasovi.

K4) Delovnizvezki v Solskem letu2015/2016

Sklep 20150218-04-01: Svet star5ev se je seznanil z okvirnim seznamom delovnih zvezkov v

Solskem letu 201512016. Strokovni aktivi na Soli naj preverijo udbenike, delovne zvezke in

ostala gradiva kot e-gradiva do naslednje seje sveta star5ev. Sklep je bil soglasno sprejet s 23.

glasovi.

K5) Analiza 1. ocenjevalnega obdobja

Sklep 20150218-05-01: Svet starSev se je seznanil s porodilom o polletni realizaciji LDN in
sklep soglasno potrdil s 23. glasovi.

K6) Vpra5anja in pobude star5ev

Sklep 20150218-06-01: Svet starsev seje seznanil z odgovori vodstva Sole na vpra5anja in
pobude star5ev.

Sklep 20150218-06-022 Svet star5ev se strinja s predlogom Sole, da fotografije udencev ob

zakljudku Solskega leta posname predstavnik Sole, starSi prejmete fotografijo po e-poSti.

Sklepa sta bila soglasno sprejeta 222. glasovi.

Predstavnica sveta star5ev 4.8 rczreda je porodala o pozitivni izku5nji pri oblikovanju
njihovega oddelka, kar izrecno narekuje na zapisnik.

Seja je bila zakljudena ob 18.50 uri.

Zapisala:

Zde*a Hosta ik predsedni
Ko\
ao


